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З метою забезпечення належного інвестиційного клімату, розвитку 

соціальної й ринкової інфраструктури розробляються інвестиційні програми.  

Враховуючи розрізненість і неповноту ринкових механізмів інвестування, 

жорсткі ресурсні обмеження, державну політику в даній галузі слід 

формувати з пріоритетністю точково-обмежених напрямів інвестування, 

підвищення контролю й управління інвестиційним процесом, за допомогою 

збільшення комплексності та обґрунтованості певних заходів. 

У зв’язку з наявністю різного рівня програм та проектів національного 

масштабу ускладнюється низка управлінських проблем щодо неоднорідності 

такої ділянки програмування. Тобто, йдеться про роздробленість видатків 

держави і складність прояву та прозорості системного ефекту для широкого 

загалу. 

Отже, покладаючись на вищезазначені проблеми та можливі шляхи їх 

рішення, основними критеріями відбору національних проектів є: 

o наявність єдиної, цілісної системи впливу на економіку; 

o довготривала реалізації та протяжність досягнутого ефекту; 

o орієнтація на удосконалення економічної, соціальної систем тощо, 

шляхом здійснення певних реформ; 

o вагомість та помітність результатів проекту для поліпшення життя 

населення; 

o наявність можливості об’єднання зусиль держави та бізнесу і т.д. 

Взагалі, політика реалізації національних проектів була введена у 2010 р. 

Відповідним органом із управління національними проектами було Державне 

агентство з інвестицій та управління національними проектами України 

(Держінвестпроект), створений в травні 2011 р., проте, згідно до п. 2 

постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади" урядом прийнято рішення 

ліквідувати Держінвестпроект, поклавши його функції на Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) [1]. 

http://www.confcontact.com/2008dec/1_bila.php
http://biz.nv.ua/ukr/economics/vr-posilila-kontrol-za-ekonomichnimi-kontsentratsijami-93510.html
http://biz.nv.ua/ukr/economics/vr-posilila-kontrol-za-ekonomichnimi-kontsentratsijami-93510.html
https://galfinance.info/ekonomika-ta-biznes/2015/12/30/pidsumki-2015-top-10-znakovix-ugod-roku
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Станом на 2015 р. перелік національних проектів містить 5 пріоритетів, в 

рамках яких виділено 12 національних проектів [2]. 

Заходи щодо втілення національних проектів здійснюються в Україні з 

різною інтенсивністю. Результати такої діяльності протягом останніх років 

засвідчують, що більшість проектів знаходяться на початкових етапах 

реалізації, перші практичні кроки втілені за проектами у соціальній сфері, 

інші перебувають на стадії узгодження супутніх документів та розробки 

ТЕО. 

У цілому, відповідно з розподілом видатків Держбюджету України на 

2016 рік призначено 485 000,0 тис. грн. на підтримку державних та 

регіональних інвестиційних проектів. Також, затверджено перелік кредитів 

(позик), що залучаються державою до спеціального фонду Держбюджету 

України на 2016 рік від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів, загальна сума яких складає 

15 000 000,0 тис. грн. [3]. 

Разом з тим, наявні такі проблеми та протиріччя, пов’язані з втіленням 

проектів: 

 помітна незібраність управлінських зусиль та роздільність коштів на 

реалізацію проектів, внаслідок зростання їх кількості та роз’єднання на 

складові частини;  

 копіювання нацпроектами державних цільових програм; 

 технічний різнобій національних проектів з профільними 

міністерствами, що у свою чергу, зумовлює закономірність внесення певних 

змін на початку реалізації проектів; 

 відсутність маркетингових досліджень ринку тощо. 

Отже, все це свідчить про наявність великої кількості невирішених 

проблемних питань та недостатню ефективність використання даного 

інституту. 

Виходячи з такої особливості національного програмування є потрібним 

та невідкладним перетворення наявної моделі управління національними 

проектами у нову досконалішу ступінь шляхом:  

 встановлення відповідних фінансовій можливості держави важелів, 

інструментів фінансової участі у проектах;  

 усунення розбіжностей, протиріч у системі органів державної влади за 

здійсненням державного програмування; 

 формування та висунення цілей на основі суспільного ефекту. 
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